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Cais do Valongo (RJ) pode se tornar mais um Patrimônio da
Humanidade no Brasil
A Prefeitura do Rio de Janeiro e o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) deram início à
elaboração do dossiê técnico para reconhecer a candidatura
do Cais do Valongo.
Leia mais
Amazonas vai debater o Inventário e Registro do Complexo
Cultural dos Bois-Bumbás
Itacoatiara e Maués (AM) vão receber reuniões sobre o
Inventário e Registro do Complexo Cultural dos Bois-Bumbás
do Médio Amazonas e de Parintins.
Leia mais
PR - Guarapuava entra no circuito do patrimônio imaterial no
Iphan
O registro do Clube Rio Branco faz parte do mapeamento
dos clubes sociais negros do Paraná é foi feito pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Leia mais
SC - Centro Histórico de Florianópolis terá rede subterrânea de
energia
Técnicos do Instituto de Planejamento Urbano de
Florianópolis (Ipuf) apresentaram o projeto preliminar de
revitalização da região leste da praça XV de Novembro.
Leia mais
RJ - Palestra sobre Folia de Reis abre exposição em Vassouras
Durante o mês a secretaria de cultura de Vassouras celebra
o aniversário da cidade com uma série de eventos culturais,
entre eles o Seminário e a Exposição sobre as Folias de Reis.
Leia mais
RN - Prefeitura de Florânia passa por processo de restauração
para detalhes originais
Com as cores escolhidas, foi feito um projeto de vetorização
da foto centenária, que era em preto e branco, a fim de
poder definir detalhes e fazer alterações nas cores do prédio.
Leia mais
ES - Prefeitura de Paudalho assina termo para preservar
patrimônio histórico
O objetivo das ações é frear o processo de descaracterização
e garantir a preservação do patrimônio histórico-cultural do
Município de Paudalho.
Leia mais
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Agenda
Mostra de outubro do
Cineclube Paraty, RJ,
reúne música e cinema.
Longas sobre Tchaikovsky,
Cartola, Tina Turner e Bob
Dylan são exibidos.Há
também sessão de ‘Shine’,
sobre pianista australiano
David Helfgot.
Leia mais
Exposição “Pampulha:
um patrimônio da
humanidade”
Exposição que trata da
importância da Pampulha
como bem cultural e de
sua trajetória, celebrando
as mais de sete décadas
de existência do conjunto
arquitetônico.
Leia mais

Mundo
Colômbia - Brasil e
Colombia comprometidos
com o intercambio
de conhecimentos,
experiências e desafios do
patrimônio cultural
O patrimônio cultural
da Colombia e do Brasil
é tão rico e diverso que
merece ser conhecido
mundialmente.
Leia mais
Grécia - Descoberta de
tumba misteriosa anima
gregos em meio à crise
econômica
O túmulo, o maior já
encontrado no país, fica
em Anfípolis A expectativa
de que alguém da família
de Alexandre possa estar
enterrado nele.
Leia mais

